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Åtgärdsplan, bilaga

Byggnadsnämnden, BN 2013/835
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Mark och stadsmiljö
Kollektivtrafik

2013 -2013

689 tkr 2013
100 t kr

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

Enligt bilagor

2013-2014

Inom ordinarie
verksamhet

Respektive
verksamhetsområde

Information

12036 ”Lätt avhjälpta hinder”
22701 Anpassning
funktionshinder
Lättläst information på
Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida
Förenklade blanketter

2013-2014

Inom ordinarie
verksamhet

Respektive
verksamhetsområde,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bemötande

Bemötandeutbildning

Vår 2013

50 tkr

Förvaltningsledning

Beslut

Utbildning i att skriva tydliga
och lättlästa beslut

Höst 2013

Under utredning

Förvaltningsledning

Information

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

aktiviteten)

Genomfört enligt plan
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Tekniska nämnden, TN 2013/2047
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser

Ansvar

Kommentar

Park, mark och
anläggningsarbeten
Fastighet
Anpassning Rådhuset
och övriga offentliga
fastigheter
Hamnen och
projektavdelningen
Projektavdelningen

Vilplatser

2013

900 tkr 2012 och 2013

Gata/Parkavdelningen

Art 6, 7, 9, 17, 19, 20,
29 & 30

Tillgänglighetsanpassning till
exempel kontraster,
hörselslinga osv

2013 --

1,5 mkr/år

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Utformning av nya resecentrum

2011-2013

80 mkr

Projektavdelningen

Processutveckling Tillgänglighetsrådgivarnas
tidiga medverkan i
byggprocessen

Fortlöpande

20 timmar, 15 tkr/projekt

Projektavdelningen

Projekt

Återföring av
synpunkter till
beställare(Samhällsbyggnadsförvaltning)
Halvdagsutbildning

aktiviteten)

20-50 tkr/projekt

Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningens
ledning och arbetsledare

Teknikförvaltningens övriga
medarbetare

Granskning och godkännande
av tillgänglighetssakkunnig
Sammanställning av
synpunkter från brukare vid
driftuppdrag till beställaren.
Utbildning av tekniska
förvaltningens ledning och
berörda arbetsledare om
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar,
bemötande och tillgänglighet
generellt
Utbildning enligt ovan

Månadsvis

25 tkr/år

Teknikförvaltningen

2014

70 tkr

Teknikförvaltningsledning

2015

500 tkr

Teknikförvaltningsledning

Ca 230 pers i
halvdagsutbildning
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Barn- och utbildningsnämnden, BUN 2013-09-18 § 71
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser

Ansvar

För-, grund- och särskola

Utbildning för medarbetare.
”Vad är neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar Ansvar, utmaningar och
möjligheter inom skolan.”
Barn med neuropsykiatrisk
diagnos erbjuds platser inom
den ordinarie förskolan.
Aktuella förskolor begränsar
antalet inskrivna barn.
Samverkan kring föräldrar
med intellektuella
begränsningar(SFIB)

Höst 2013 – vår
2014

Europeiska socialfonden

2014

1 000 000kr/år, Hälsooch sjukvårdsförvaltningen/Habiliteringen
utökning av tjänster

Handlingsplan
2012-2014

Personal från respektive
berörd förvaltning
tillsammans med
Barnnätverket

Barn- och
utbildningsförvaltningen i
samarbete med ASDresurs, att se dold resurs,
(Hansautbildningen)
Barn- och utbildningsförvaltningen i
samarbetete med hälsooch sjukvårdsförvaltningen/Habiliteringen
Barnnätverket

Utbildning

Höst 2013

--

Barnnätverket

Samverkan inom ramen för
samrådsgruppen för
handikappfrågor

2013 --

--

Barn- och utbildningsförvaltningen/nämnd i samverkan
med samrådsgruppen

Förskola

Barn- och
utbildningsförvaltningen,
hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt
socialförvaltningen

Barn- och
utbildningsförvaltningen,
hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt
socialförvaltningen
Barn- och
utbildningsnämnden

aktiviteten)

Kommentar

Barnhabiliteringen ges
förutsättningar att
behandla barn från 3
års ålder i barnets
egen förskolemiljö.
Pågående
utvecklingsarbete;
Samverkansstrukturer
Kartläggning
Föräldra- och barngrp
Insatser i hemmet
Kognitiva hjälpmedel
Former för delaktighet
gällande barn och barn
med funktionsnedsättning
Pågående
utvecklingsarbete
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Kultur- och fritidsnämnden, KFN 2013-09-10 § 64
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser

Ansvar

Kommentar

Samtliga avdelningar

Inventera vad som görs inom
området

Höst 2013

Ordinarie verksamhet

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Samtliga avdelningar

Identifiera
förbättringsområden inom
respektive avdelning samt
göra detaljerad plan för det
fortsatta förbättringsarbetet
Lättläst och tydlig information
på hemsidan samt på skyltar,
inbjudnings, brev, blanketter
m m.
Medarbetarutbildning i
bemötande,
behovsanpassning m m.
Arrangera riktad verksamhet
för personer med särskilda
behov. Prioritera barn och
ungdomar.

2013 - 2014

Ordinarie verksamhet

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Avseende
tillgänglighet,
hjälpmedel, stöd för
kunder, besökare och
personal med
funktionsnedsättning.
Uppföljning 2 gånger
per år inom kultur- och
fritidsförvaltningen.

2013 --

--

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Samtliga avdelningar

Samtliga avdelningar

Samtliga avdelningar

aktiviteten)

2014 --

Ledningsgruppen, kulturoch fritidsförvaltningen

Eventuellt finns behov
av utbildningsmedel.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Utvecklingsarbete Utökad tillgänglighet
och service.

Ärendenr KS 2011/556

Ledningskontoret

Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Ungdoms- och
fritidsverksamheten

2013 --

Samtliga avdelningar

Kultur- och fritidsnämnden

Nätverk för att främja,
informera och utveckla fritid
främst för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning.
Motivera och stödja föreningar
och andra aktörer att öppna
upp verksamhet för personer
med funktionsnedsättning,
integrera eller i vissa fall
skapa handikappsektioner.
Beakta
tillgänglighet/handikapperspek
tiv vid beslut

aktiviteten)

Kostnad/resurser

2013 --

Bidragsöversyn pågår

2014 --

Inom ordinarie
verksamhet
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Ansvar

Kommentar

Ungdoms- och
fritidsverksamheten i
samverkan med
föreningar
Fritidsavdelningen,
kulturavdelningen samt
föreningar

Tvärsektoriellt arbete i
samband med
arrangemang såsom
cuper m m.

Kultur- och
fritidsförvaltningen /
Kultur- och
fritidsnämnden

Vid sidan om
jämställdhets- och
barnrättsperspektivet
också beakta
tillgänglighet och
funktionsnedsättning
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Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN 2013-09-16 § 372
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Personalavdelning, resp
verksamhet

Vid behov

Respektive verksamhet

Anpassa arbetsplatsen när
behov uppstår. Arbetar för
jämställd arbetsplats.
Ta emot för praktikplats
”Vägen in”.

aktiviteten)

Kostnad/resurser

Ansvar

Arbete

Arbete Utvecklingsarbete
inom Arbetsmarknad
och kompetensförsörjning inom Region
Gotland.

Återvinnarna på Visborg.

Frukostmöte med föreningen
Grunden(Finsam) angående
bemötande och delaktighet för
alla.
Utbildningsinsatser kring
bemötande och
förhållningssätt till mindre
synliga handikapp. Fem
tillfällen.
Generellt behov av att öka
kunskap om hur man bemöter
människor med framför allt
kognitiva och neuropsykiatriska svårigheter.

Kommentar

Arbete - Lämnat
servicearbetsuppgifter
till Serviceförvaltningen.

2013

Finsam i samverkan med
bl a Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Bemötande

I samarbete med
Finsam(Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen)
och ASD resurs, att se
dold resurs,(Hjärnkoll)

Bemötande

Bemötande –
Utvecklingsbehov

Ärendenr KS 2011/556

Ledningskontoret

Verksamhetsområde Aktivitet
Diabetessköterskor önskar
behov av kunskap om
kognitiva
funktionsnedsättningar.
Vidareutveckla goda exempel
från tandvården med bildbank
för att beskriva behandlingar
och arbetsmoment.
Talande nummerpresentation
vid kassan i sjukhusets entré

Tidplan(för
aktiviteten)

Höst 2013

Alla verksamheter

Hörcentral och studenter vid
campus Gotland utvecklar
APP, applikation/
tilläggsprogram, till
hörselskadade barn för att
förbereda dem inför hörseltest
för att på så sätt få en säkrare
bedömning. Länka till Uppsala
universitets webbsida.
Generellt behov av att se över
kallelser och informationsblad
som patienter får med sig
hem.
Allmän information som idag
ges skriftligt på sjukhuset, kan
även ges via taltidning.

Ansvar

Kommentar

Enhetschef GotIT

Bemötande, kunskap
Utvecklingsbehov

2014

Kommunikation

2013

Kommunikation

Klarspråk på Vården på
webben.
HabRehab

Kostnad/resurser
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Ledningskontoret

2013

Kommunikation,
tillgänglighet
Kommunikation,
tillgänglighet och
bemötande

Kommunikation Utvecklingsbehov

Respektive verksamhet

Kommunikation Önskemål från
synskadades förening

Ärendenr KS 2011/556

Ledningskontoret

Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

HabRehab

Ev filmprojekt kring visuell
information om hur kognitiva
hjälpmedel används.

2013/2014

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
Barn- och
utbildningsförvaltningen
samt Socialförvaltningen

Utbildningsdag om barn,
funktionsnedsättning och
delaktighet.

Höst 2013

Ombyggnation av sjukhusets
vårdsalar och
hygienutrymmen enligt
tillgänglighets- och
arbetsmiljönormer.
Användande av intern och
extern kompetens plus
brukarorganisationer
för beaktande av
tillgänglighetsperspektiv vid
ombyggnationer.
Generellt behov av att
tydliggöra information på mer
än ett sätt, till exempel genom
text, bild, taltidning etc.

2013 - 2015

aktiviteten)

Kostnad/resurser

Personaltid för
respektive verksamhet
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Ansvar

Kommentar

Barnnätverket

Kunskap - Målgruppen
är studenter vid
campus Gotland,
dataprogrammering,
för att visa hur
tekniken används i
verkligheten.
Kunskap

Tillgänglighet –
Utvecklingsbehov för
vårdcentraler och
psykiatri
Tillgänglighet

Information –
Utvecklingsbehov
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Socialnämnden, SON 2013-09-17 § 80
Åtgärdsplanen utgår från Handlingsplanen med utvecklingsområden för stöd till personer med funktionsnedsättning från Sveriges kommuner

och landstingsorganisations, SKL, överenskommelse. Arbetet gäller till och med 2014.

Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Socialförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen
samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Gemensam utbildning för
att förbättra professionens
förmåga att kommunicera
med barn - Förstärka
delaktighet och inflytande.

Höst 2013

Barnnätverket

Kunskap/kompetensutveckling.

Hemsidor och
informationsmaterial ska
anpassas till olika
funktionsnedsättningar.

2013

Inköp av tjänst

Barn och unga ska ges
möjlighet att ta del av
information via webb
och i pappersform.

Utarbeta enkel broschyr om
funktionsnedsättningar och
Region Gotland.

2013

Informatör, utvecklingsledare

Skapa strukturer och
rutiner för barns delaktighet
vid LSS-handläggare.

2013

Utvecklingsansvarig vid
LSS-handläggarna

Skapa strukturer för barns
delaktighet på
verksamhetsnivå (jämför
Barnchecklistor).

2014

Utbilda och pröva
brukarrevision.

2014

För ökat
brukarinflytande.

Skapa anpassad
information om LSSinsatser.

2014

Öka lättillgänglig
information för brukare.

Socialtjänsten

Not: Lagen om stöd och service för funktionshindrade(LSS)

aktiviteten)

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Ärendenr KS 2011/556

Ledningskontoret

Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Socialförvaltningen

Kompetensutveckling i
Samtalsmetodik och
funktionsnedsättning.

2014

En god
kommunikationsförmåga
hos professionen.

LSS-utförare

Kompetensutveckling med
fokus på etik- och
värdegrundsfrågor.

2014

Fortsättning på ”Ta din
roll på jobbet”.

Socialförvaltningen

Skapa strukturer och
processer hos
handläggarenheten.

2013-2014

aktiviteten)

Kostnad/resurser Ansvar
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Handläggarenheten

Kommentar

Utveckla metoder och
strukturer för uppföljning
med stöd från Forskning
och utveckling.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN 2013-09-18 § 83
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Gymnasieskolan

Göra en samlad uppföljning
och utvärdering av särskilda
insatser/stöd till elever, inte
minst med dokumenterad
funktionsnedsättning, som
en del av ett kvalitetsarbete.

2014

Inom budgetram

Rektor genom
kvalitetsutvecklare

Kvalitetsarbete; Vad,
hur, effekt.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
/förvaltning

Revidera nämndens
nuvarande styrkort så att
konventions intentioner
belyses och mål kopplat till
denna mäts.

Vår 2015

Inom budgetram

Förvaltningschef

Gymnasieskolor
Komvux

Komplettera
elev/studerandeenkäter med
frågor som har koppling till
funktionsnedsättning, enligt
folkhögskolans modell.

Höst 2014

Inom budgetram

Rektor

Gymnasieskolor
Komvux

Komplettera
likabehandlingsplaner med
1
ett tillgänglighetsperspektiv.

Höst 2014

Inom budgetram

Rektor

Art 9, Tillgänglighet
Art 24, Rätt till
utbildning

Gotlands Folkhögskola

Fortsatt satsning på
studiemotiverande
utbildning för arbetslösa
unga vuxna utan
grundläggande
högskolebehörighet eller
2
gymnasieexamen.

Under
planperioden

Rektor

2

aktiviteten)

1

Art 24, Rätt till
utbildning
Art 27, Rätt till arbete
och sysselsättning
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Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Komvux

Stärka vuxenstuderandes
möjligheter till specialpedagogiskt stöd för att
kunna erbjuda vuxenut3
bildning på lika villkor.

Under
planperioden

Extra anslag 450 tkr/år

Rektor

Utökad tjänst i läs- och
skrivarverkstaden
3
Art 24, Rätt till
utbildning
Art 27, Rätt till arbete
och sysselsättning

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Förbättra samordningen av
insatser kring elever med
neuropsykiatrisk diagnos,
tvångstillstånd och liknande
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och gymnasieoch vuxenutbildnings4
förvaltningen.

Läsåret
2013/2014

Förvaltningschef /Barnsam

Klargöra ansvar och
uppdrag.
4
Art 24, Rätt till
utbildning
Art 25, Rätt till bästa
möjliga hälsa
Art 26 Rätt till
habilitering och
rehabilitering

Ungdomskraft

Förbättra samordningen av
insatser kring
Ungdomskrafts målgrupp –
ungdomar utanför studier
och arbete. Samarbete
mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och
gymnasie- och vuxen5
utbildningsförvaltningen.

Fortlöpande
under
planperioden

Förvaltningschef

5

aktiviteten)

Inom budgetram

Art 24 Rätt till
utbildning
Art 27 Rätt till arbete
och sysselsättning
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Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Gotlands folkhögskola,
Komvux
Lärcentrum

Se över och
tillgänglighetsanpassa
hemsidor utanför gotland.se,
alternativt flytta in dem på
6
gotland.se.

Läsåret
2013/2014

Inom budgetram

Rektor och informatör

6

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning
en

Verksamheterna tar ansvar
för att ta emot praktikanter
via praktikslussen som ett
sätt att öka
sysselsättningsgraden bland
7
funktionsnedsatta.

2013 --

Inom budgetram

Förvaltningschef samt rektor

7

Delar av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Stärka lärares kunskaper
om funktionsnedsättningars
påverkan på inlärning. Öka
kunskapen om
neuropsykiatriska diagnoser
8
och bemötande.

Under
planperioden

Inom budgetram

Rektor

8

Studie- och
yrkesvägledning

Stärka studie- och
yrkesvägledares kompetens
om hur unga med
funktionsnedsättning ska
kunna studera vidare eller
9
studera för att få arbete.

Under
planperioden

Inom budgetram

Rektor

9

aktiviteten)

Art 9 Tillgänglighet
Art 21 Rätt till
yttrandefrihet
Art 24, Rätt till
utbildning

Art 27 Rätt till arbete
och sysselsättning

Art 8 Medvetandegöra
situationen för personer
med
funktionsnedsättning

Art 27 Rätt till arbete
och sysselsättning
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Serviceförvaltningen (Regionstyrelsen)
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

God man

Möta kunden där kunden är.
Möjliggöra för att mötas på
andra platser .

Pågående

Särlösning.
Nuvarande lokal är inte
bra anpassad för
personer med
funktionsnedsättning.

Måltid

Specialkost –
Anpassa/erbjuda
specialkost åt personer med
någon form av
funktionsnedsättning.

Pågående -2014

Särlösning

Regionarkiv

Översyn av dörrar som är
tunga och svåröppnade för
personer med
funktionsnedsättning.

Pågående

Regionupplysning

Förenkla knappval för att
underlätta för
funktionsnedsatta och äldre
att göra rätt/komma rätt.

Pågående

Regionupplysning

Ta fram enkla broschyrer
som med hjälp av pictogram
visar hur man kommer i
kontakt med vård och
omsorg etc

2014

Regionupplysning

Förenkla för personer med
funktionsnedsättning och
äldre vid deras besök på
Visborg.

Pågående

aktiviteten)

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Till exempel
rullstolsburna ska
enkelt kunna komma
fram och skyltar ska
vara lättlästa.
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Ledningskontoret (Regionstyrelsen)
Verksamhetsområde Aktivitet

Tidplan(för

Kostnad/resurser Ansvar

Kommentar

Inventering

Genomfört

Inom budgetram

Ledningskontorets
kontorsdagar
Regiongemensam

Utbildning
Information

Information
Information
Valideringsprogram för
Webb och Word
E-tjänster

Inventering av
förbättringsområden
Klarspråksutbildning,
myndighetssvenska för
handläggare
”Populär”/”light”-version av
vissa övergripande
styrdokument t ex regional
utvecklingsstrategi,
översiktsplan etc
Införa W3D3s nämndmodul
PDF-filer får ej vara bildfiler
eller skrivskyddade
Utreda och om möjligt införa
valideringsmodul. Webbmodulen är prioriterad.
Styra utvecklingen av regionens
utbud av E-tjänster,

aktiviteten)

Varje enhet

2103-2014

HR-enheten, Human

Vid förnyelse/
revidering av
grunddokument

Respektive enhet

resources(personalfrågor)

2013-2014

Inom budgetram

Administrativ utveckling

2014

Ytterligare resurser
krävs

Respektive enhet

Löpande

Ledning och kommunikation

Löpande

Administrativ utveckling

Utformningen av
Knappvalsfunktionen
utvärderas
Tillgänglighet till Rådhusets
lokaler

2013

Administrativ utveckling

2013-2014

Administrativ utveckling

Ta fram en checklista för
kontroll av Rådhusets
tillgänglighet

2013

Modulen ger
förutsättningar att öka
tillgängligheten
Talprogram klarar inte
att läsa dessa filer

Elektroniska tjänster.

Växel
Lokaler

Checklista för lokaler

Not: Region Gotlands elektroniska diariesystem, W3D3

Inom ordinarie
verksamhet

Administrativ utveckling

Både fysisk
tillgänglighet och
användbarheten för
personer med
funktionsnedsättning
Se ovan

